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Nyomtatott és online sajtó 
 

Miniszterelnökségi államtitkár: egyetlen birodalom se tekintheti másodrangú 
állampolgároknak a magyarokat 
2019. január 7. – MTI, Híradó, HírTV, Origo, Körkép, Erdély Ma, Lokál, transindex.ro, 

szekelyhon.ro, Krónika 

Egyetlen birodalom sem tekintheti másodrangú állampolgároknak a magyarokat, a 

magyarság a Kárpát-medencében mindenütt számíthat a magyar kormány támogatására – 

hangoztatta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn a 

székelyföldi Madéfalván, a településen több mint két és fél évszázada történt vérengzés 

évfordulóján. A Miniszterelnökség tisztségviselője a madéfalvi veszedelem több száz 

áldozatára emlékeztető, magyar kormánytámogatással nemrég felújított emlékműnél 

mondott beszédet, amelyet az MTI telefonos megkeresésére foglalt össze. Elmondta: a 255 

évvel ezelőtti tragikus Vízkeresztre emlékeztető mementó egyrészt az áldozatoknak állít 

emléket, ugyanakkor a kő súlyával üzeni a következő nemzedékeknek, hogy nincs általános 

igazság a történelemben, a magyarok és székelyek igazságát a magyaroknak és székelyeknek 

kell kivívniuk. 

 

Soltész: Krakkóban esküt tett az Esterházy János boldoggá avatását előkészítő 
történész bizottság 
2019. január 7. – MTI, Mandiner, Magyar Idők, Origo, 888.hu, Ma7.sk 

Hosszú az út a felvidéki magyar államférfi boldoggá avatásáig, de az életét vizsgáló bizottság 

már esküt tett. Esküt tett a krakkói püspöki palota kápolnájában hétfőn az a magyar, szlovák, 

lengyel és cseh szakértőkből álló történészbizottság, amely előkészíti Esterházy János 

felvidéki magyar politikus boldoggá avatási perét; közölte az MTI-vel telefonon Soltész 

Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az 

ünnepségen részt vett Marek Jedraszewski krakkói érsek, valamint Pawel Cebula, Egerben 

szolgáló lengyel minorita szerzetes is, akit Jedraszewski tavaly decemberben a boldoggá 

avatás posztulátorának nevezett ki. Soltész Miklós, aki szintén jelen volt az ünnepségen, 

felidézte: a Vatikán 2018 novemberében engedélyezte Esterházy János boldoggá avatási 

eljárásának megindítását, amelyet a krakkói főegyházmegye kész lefolytatni. 

 

Megalakult az új összetételű Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség Tanácsa 
2019. január 7. – MTI, Vajdaság Ma 

Megalakult az új összetételű Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa 

(MMÖNKT) hétfőn Lendván, a szervezet székhelyén. A szlovéniai magyarság kisebbségi 

önkormányzati szervének elnöke Horváth Ferenc maradt, a szlovén parlament magyar 

kisebbségi képviselője. Horváth Ferenc az MTI-nek telefonon elmondta: megválasztását 

követően megköszönte a támogatást mindkét kormánynak, a szlovénnak és a magyarnak is, 
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valamint az együttműködést a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, mint a 

MMÖNKT legfőbb partnerének. Hangsúlyozta: azért vállalta el újra az elnökséget, hogy 

befejezhessék a megkezdett munkaterveket, köztük az óvodafejlesztési vagy 

gazdaságfejlesztési programokat, és újabbakat kezdhessenek meg. 

 

Nemigen akad kihívója a harmadik mandátumára pályázó Kelemen Hunornak 
2019. január 7. – Krónika 

Nagy valószínűséggel egyedül indul harmadik elnöki mandátumáért Kelemen Hunor az 

RMDSZ februárban rendezendő tisztújító kongresszusán. Bár a jelölési határidő csak január 

8-án, kedden jár le, a Krónika tudomása szerint senki nem kíván szembeszállni a szövetséget 

2011 óta irányító politikussal a vezetői tisztségért. Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök a lap 

megkeresésére elmondta, hétfő délutánig még senki nem nyújtotta be jelölési dossziéját a 

szövetség szabályzatfelügyelő bizottságához, még Kelemen Hunor sem. Az elmúlt hetekben az 

RMDSZ számos területi szervezete bejelentette, hogy támogatja a másodszor is újrázni 

készülő Kelement. Míg korábban az alakulat háromszéki, csíki területi, továbbá Bihar, Szilágy 

és Hunyad megyei szervezete tette le a garast a politikus mellett, hétfőn a Maros megyeiek 

biztosították támogatásukról az elnököt.  

 

Kihirdetve: tanítók is oktathatják a román nyelvet a kisebbségi tannyelvű elemi 
osztályokban 
2019. január 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Kihirdette Klaus Johannis államfő hétfőn azt a törvényt, amelynek alapján nem szükséges 

felsőfokú végzettséggel rendelkezniük a kisebbségi tannyelvű iskolák elemi osztályaiban 

román nyelvet oktató pedagógusoknak. A bukaresti szenátusban december 10-én elfogadott 

jogszabály a Viorica Dăncilă vezette kormány szeptemberi sürgősségi rendeletét erősíti meg, 

és annak a botránynak a végére tesz pontot, amelyet Valentin Popa korábbi oktatási miniszter 

okozott egy augusztusban hozott intézkedésével. Popa a tanévnyitó előtt néhány héttel a 

tanítók helyett szaktanárokra bízta a román nyelv oktatását a kisebbségi tanítási nyelvű elemi 

iskolákban, anélkül, hogy erről kikérte volna a kisebbségi érdekképviseletek vagy a kisebbségi 

oktatásért felelős államtitkár véleményét. Az intézkedés nagy felháborodást váltott ki a 

kisebbségek körében. 

 
A Maros megyei RMDSZ támogatja Kelemen Hunor jelölését a szövetség elnöki 
tisztségére  
2019. január 7. – transindex.ro, maszol.ro 

A Területi Állandó Tanács döntése értelmében a Maros megyei RMDSZ támogatja Kelemen 

Hunor jelölését az RMDSZ szövetség elnöki tisztségére. „Kelemen Hunor jól ismeri a Maros 

megyeiek gondjait. Sokat segített nekünk abban, hogy 2018-ban több, a Maros megyei 

magyar közösség számára is fontos projekt megvalósult. Hatékonyan tudtunk együtt 

dolgozni, problémáinkat magáénak tekintette. A korrekt, tisztességes politikai partnerség 
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jegyében támogatjuk Kelemen Hunort egy újabb RMDSZ szövetségi elnöki mandátum 

elnyerésében” - mondta Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke. 

 

Székely „terrorügy”: semmitmondó válasz Johannistól 
2019. január 7. – szekelyhon.ro 

Az államfő nem avatkozhat be az igazságszolgáltatásba, az alkotmány szerint egy jogerős 

bírósági ítélet visszavonatása nem tartozik a hatáskörébe – ez áll abban a válaszlevélben, amit 

kaptak kaptak az államelnöki hivataltól RMDSZ-es politikusok. A válaszlevelet az államelnöki 

hivatal egy tanácsosa írja alá, ebben az áll, hogy bármilyen intézkedés sértené a 

jogállamiságot, alkotmányellenes lenne, szembemenne az államhatalmak szétválasztásának 

és az igazságszolgáltatás függetlenségének elvével. Kulcsár-Terza József képviselő, a levél 

kezdeményezője elmondta, felháborítónak tartja Johannis hozzáállását, hiszen például a 

Malajziában elítélt drogkereskedő ügyében a külügyminisztériummal és az igazságügy-

minisztériummal karöltve lépett fel, miközben a terrorizmussal ártatlanul megvádolt fiatalok 

ügyét még arra sem méltatta, hogy személyesen válaszoljon a beadványra. 

 

Sikersztorikkal csábítják haza a külföldre vándorolt sepsiszentgyörgyieket  
2019. január 7. – maszol.ro 

Külföldön szakmai sikereket szerző majd hazatérő fiatalok példájával ösztönzi az elvándorolt 

sepsiszentgyörgyiek hazatérését az önkormányzat. Nemrég indították el a sepsinet.ro 

honlapot, amelyen többek között a városból elszármazott, de külföldi pályafutásuk után újra 

itthon próbálják kamatoztatni tapasztalatukat és megvalósítani ötleteiket. A „Sepsinet – a 

legjobb itthon” című kétnyelvű honlapon a sikertörténetek mellett olyan információkat is 

közölnek, amelyek hasznosak lehetnek a hazaköltözésüket fontolgatók számára. Így 

tájékozódhatnak a sepsiszentgyörgyi önkormányzat „Gyere haza” programjáról, amely ingyen 

telket kínál fiatal családoknak, illetve a januártól bevezetett kedvezményrendszerről a 

nagycsaládosok számára, az ingyen wifi programról, továbbá arról is, hogy miként 

egyszerűsítik az ügyintézést a városházán.  

 

Megváltoztak a magyar útlevéldíjak 
2019. január 8. – Krónika 

Január 1-jétől változtak egyes útlevéldíjak: a 18–65 éves kérelmező által a 10 éves 

érvényességű útlevél után fizetett díj 64 euróra csökkent. „Ha a 18–65 év közötti kérelmező az 

elveszett, megrongálódott útlevele helyett új magánútlevelet igényel, ennek díja 107 euró lett, 

ugyanakkor a megrongálódott, elveszett 5 éves érvényességű útlevél pótlását 67 euró 

ellenében lehet kérelmezni” – tájékoztatott a Csíkszeredai Főkonzulátus. 

 
Még mindig ismeretlen a magyarzászló-égető 
2019. január 8. – Krónika 

Továbbra sem jártak sikerrel a nagyváradi rendőrök: tegnap délutánig nem sikerült 

azonosítaniuk azt a fiatal nőt, aki már több mint egy hete, december 30-ára virradó éjszaka 
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megpróbálta felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ-iroda bejárata fölé kihelyezett magyar 

zászlót. Alina Dinu, a Bihar megyei rendőr-főkapitányság szóvivője tegnap szűkszavúan 

annyit mondott a Krónikának, hogy az elkövetőt nem sikerült azonosítani. További 

faggatózásunkra azt mondta, természetesen tovább nyomoznak az ügyben, hiszen büntetőjogi 

eljárás van folyamatban. 

 

Péter Ferenc megyei tanácselnök: egyesek meg akarják gátolni a 
marosvásárhelyi légikikötő korszerűsítését 
2019. január 8. – Krónika 

Egyesek mindent megtesznek annak érdekében, hogy gátolják a marosvásárhelyi repülőtér 

fejlesztését – jelentette ki Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke. Kifejtette, 

hogy számára mindmáig fölöttébb gyanús, miként fordulhatott elő, hogy két évvel ezelőtt, 

amikor mandátuma kezdetén kijelentette, hogy prioritásként kezeli a reptér korszerűsítését, 

rögtön előkerült az a felmérés, amely a légikikötő bezárásához vezetett. „A kifutópálya súlyos 

problémájáról készült vaskos dokumentáció egy esztendeig porosodott valahol egy fiókban. 

Addig senki nem beszélt róla, az illetékesek úgy tettek, mintha nem létezne. Aztán 2016 késő 

őszén egyből előbukkant” – mondta Péter, aki addig nem tudott a felsorolt gondokról. A 

megyeelnök azt sem tudja megmagyarázni, miért van az, hogy a pálya teljes felújítása után 

számos légitársaság még mindig ódzkodik Marosvásárhelyről járatokat indítani. Mi több, a 

Wizz Air a Kolozsvárra költöztetett nyolc célállomásból mindössze négyet hozott vissza. 

 

A sértett fél, ha magyar 
2019. január 8. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Egyértelmű és minden kétséget kizáró üzenete van annak, hogy 

a Bihar megyei rendőr-főkapitányság a történtek után több mint egy héttel sem tudja, akarja 

azonosítani a nagyváradi zászlóégetési kísérlet elkövetőjét. És hogy a valósághoz még 

közelebb rögzítsük a tényeket, pontosítsunk: a román rendőrségnek nyolc nap sem elegendő 

ahhoz, hogy feltárja a magyar zászló felgyújtására készülő, minden bizonnyal nem magyar 

nemzetiségű gyanúsított kilétét. Ezek után talán mondani sem kell, hogy az üzenet címzettje a 

nagyváradi/erdélyi magyar közösség. A tárgya pedig az, hogy büntetlenül maradhatnak a 

közösség, annak tagjai, valamint jelképei elleni támadások”. 

 

Érsek Árpád új szerelvényeket ígér a korszerűtlen, a koszos és a lepukkant 
vasúti kocsik helyett 
2019. január 7. – Ma7.sk 

A Közlekedési és Építésügyi Minisztérium számára prioritást élvez a vasúti közlekedés 

javítása keretében a vágányok korszerűsítése. Ezen kívül új mozdonyokkal és vasúti kocsikkal 

tervezik bővíteni a járműállományt - jelentette ki Érsek Árpád (Most-Híd) közlekedésügyi 

miniszter hétfőn, hozzátéve: több mint 38%-kal nőtt a vonatok kihasználtsága. Az utasok 

számának növekedésével párhuzamosan azonban egyre nő az elégedetlenség is, elsősorban 
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ami a járműállomány minőségét, korlátozott kapacitását és megbízhatóságát illeti - 

figyelmeztetett a miniszter.  

 

Nem fog változni a biztonsági stratégia - véli a Most-Híd elnöke 
2019. január 7. – Ma7.sk, Új Szó 

A biztonsági stratégia, amelyet a kormány egy éve fogadott el, de a parlament még mindig 

nem, nem fog változni – árulta el a szlovák sajtóirodának Bugár Béla, a Most-Híd elnöke. 

Elmondta, hogy amennyiben a Smer segítségével mégis megpróbálnák megváltoztatni, a 

kormány nem fogja engedni. A stratégiával az SNS-nek van gondja, amely nem ért egyet 

Oroszország potenciális veszélyként való megjelölésével. A képviselőknek néhány héttel 

ezelőtt kellett volna tárgyalniuk a védelmi és biztonsági stratégia javaslatáról, amelyet az 

ellenzékiek nyújtottak be. A szavazás elmaradt, Anton Hrnko SNS-alelnök szerint ugyanis a 

javaslatot csak a kormánykoalíció nyújthatja be. Hrnko kezdeményezésére tehát a képviselők 

nem foglalkoztak az anyaggal.  

 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének 
zarándokútja a kassai főegyházmegyében 
2019. január 7. – Felvidék Ma 

A január 11-én Budapestről érkező kereszt zarándokútja Szlovákiában Szepsiben kezdődik, 

ahol a hívek a Mária Rádió élőközvetítésében elimádkozzák az irgalmasság koronáját és a 

dicsőséges rózsafüzért, amit szentmise követ. A keresztet január 13-án a vasárnapi szentmisék 

után a bodollói filiális templomba viszik, ahol megtartják az idei első fatimai engesztelő 

imatalálkozót. Sorrendben 196. alkalommal, ami immár több mint 16 éve minden hónapban 

rendszeressé vált. A határ mindkét oldaláról érkezők száma is azt bizonyítja, hogy a 

zarándokok értik az idők szavát: szükségünk van egymásra, mert egymásra bízott bennünket 

a Gondviselés. 

 

Elkezdődött a Téli Tábor Zentán 
2019. január 8. – Pannon RTV 

A táborozó általános iskolás diákok az elkövetkező napokban képzőművészeti és 

természettudományos foglalkozásokon vehetnek részt. A tábornak a Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnáziumban és Kollégiumban, valamint a Népkertben található Pionír otthonban 

biztosítottak helyet. A tábor első napján a kémia iránt érdeklődők azt is megtudhatták, 

hogyan lehet éghető gáz segítségével tüzet gyújtani a vízen és Szórád Endre kémiatanár 

tenyerén. A természettudománnyal kapcsolatos foglalkozásokon kilencvenen vesznek részt. 

 

A fiatalok mintegy fele külföldön képzeli el a jövőjét 
2018. január 7. – Magyar Szó 

A 19 és 29 év közötti fiatalok mintegy 40 százaléka, vagyis megközelítőleg 450 ezer fiatal 

határozott elképzelése, hogy a közeljövőben külföldön keresi a megélhetését – áll a  Srbija 21 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://ma7.sk/kozelet/nem-fog-valtozni-a-biztonsagi-strategia-veli-a-most-hid-elnoke
https://felvidek.ma/2019/01/az-52-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-misszios-keresztjenek-zarandokutja-a-kassai-foegyhazmegyeben/
https://felvidek.ma/2019/01/az-52-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-misszios-keresztjenek-zarandokutja-a-kassai-foegyhazmegyeben/
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/elkezdodott-teli-tabor-zentan
https://www.magyarszo.rs/hu/3879/kozelet/195477/A-fiatalok-mintegy-fele-k%C3%BClf%C3%B6ld%C3%B6n-k%C3%A9pzeli-el-a-j%C3%B6v%C5%91j%C3%A9t.htm


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 8. 
6 

szervezet legújabb kutatásának eredményében. Nenad Konstantinović, a szervezet képviselője 

a VOICE vajdasági oknyomozó és elemző központnak adott nyilatkozatában arra hívja fel a 

figyelmet, hogy ha az ország nem lép gyorsan, munkaképes lakosság nélkül marad. 

 

Bíróság elé állítják a KMKSZ-székház elleni támadás lengyel gyanúsítottjait 
2019. január 7. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A lengyel ügyészség átadta a bíróságnak annak a három lengyel állampolgárságú személynek 

az ügyét, aki 2018 elején megszervezte, illetve végrehajtotta a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) ungvári székházának felgyújtását – jelentette a TVP.info nyomán az 

Jevropejszka Pravda. A három férfit terrorizmussal vádolják. A nyomozás adatai szerint a 

végrehajtók fejenként ezer zlotyt (több mint hétezer hrivnyát) kaptak tettükért a megbízótól, 

egy német újságírótól, aki valószínűleg az orosz titkosszolgálatok utasítására cselekedett. 

„Provokáció volt, amelynek az ukrán–magyar viszony romlásához kellett vezetnie. Ez 

Oroszország kezére játszik, amely érdekelt nyugati szomszédja destabilizálásában, ahol hibrid 

háború folyik a Donyec-medencében” – közölte a lengyel Belföldi Biztonsági Ügynökség 

(ABW) tisztje. 

 

Pinkaszentelés Alsóőrött 
2018. január 7. – volksgruppen.orf.at 

Vízkereszt ünnepén ismét megáldották a Pinka folyót az alsóőriek. Az élő víz szentelésének 

hagyománya a keleti ortodox egyházi szokásokhoz köthető. A folyó szentelésével a természti 

értékeink megóvására és védelmére is fel szerették volna hívni a figyelmet. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 7. – Kossuth Rádió 

 

1764. január 7-e véres hajnala Siculicidium néven vonult be a történelembe. A székely 

határőrség felállítása kudarcba fulladt, a császári hadsereg vérfürdőt rendezett a felcsíki 

Madéfalván, ahol több száz székely vesztette életét. Az eset után a székelyek tömegesen 

vándoroltak ki a szomszédos Moldvába.  A 255 évvel ezelőtti eseményre emlékeztek ma 

Madéfalván.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/birosag-ele-allitjak-a-kmksz-szekhaz-elleni-tamadas-lengyel-gyanusitottjait/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2957329/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-07_18-02-00&enddate=2019-01-07_18-40-00&ch=mr1
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A 28 ezer lakosú Segesváron a magyar közösség részaránya alig 16 százalék, a 19 tagú 

önkormányzati testületben is mindössze három magyar képviselő van, de a kormányzó 

szociáldemokrata párttal kötött helyi együttműködési megállapodás eredményeként – két éve 

- RMDSZ-es alpolgármestere van a városnak, Tóth Tivadar tanár személyében. Az 

alpolgármester szerint a helyi politikai szövetség hozadéka, hogy a magyar közösségnek és 

szervezeteinek több támogatás jut. Erdei Edit Zsuzsanna beszélgetett Tóth Tivadarral. 

 

2018 nehéz év volt a romániai magyar civil szervezeteknek, mert nehéz volt magyarországi és 

romániai pályázati támogatást szerezni, az uniós támogatásokra is sokkal bonyolultabb volt 

pályázni – mondta Bodó Barna, a temesvári Szórvány Alapítvány valamint a Magyar Civil 

Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke. Lehőcz László a tavaly elkezdett civil adatbázis 

megvalósításáról, valamint az előttünk álló év terveiről is kérdezte Bodó Barnát. 

 

A tél közepén vannak, akik már a nyári pogramot tervezik. Hogy kik ők? A Gombaszögi Nyári 

Ifjúsági Tábor szervezői. Idén a Galántai és a Vágsellyei járás lakóinak kedvez a szerencse, ők 

ingyenesen vehetnek részt a rendezvényeken. A táborban új zenei színpad és több száz 

program várja a táborozókat, akik ismét különvonattal érkezhetnek a fesztivál-völgybe. A 

szervezők komáromi sajtótájékoztatóján készült Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

A II. Világháború végén Tito partizánjai kegyetlen mészárlást hajtottak végre a délvidéki 

magyarok és németek körében. A vajdasági vérengzéseket már évek óta folyamatosa kutatják 

és dokumentálják, de a volt Jugoszlávia más részeire nem terjedt ki ez a munka. Most 

megjelent az első könyv, ami a horvátországi német és magyarellenes atrocitásokkal is 

foglalkozik. "A magyarok és németek vesztesége Horvátországban és Bácskában 1944/45-ben 

és a háború után” című, kétnyelvű (magyar, horvát) könyv társszerzői Bognár András, 

Horváth M. László és Vladimir Geiger.  

A kutatások eddigi eredményéről Szabadkán kérdezte Horváth M. Lászlót 

munkatársunk,  Németh Ernő. 

 

Partiumi huszárportyát szervezett immár 11. alkalommal a Szentjobbi Huszár 

Hagyományőrző Egyesület. A rendezvényre közel 200 huszár érkezett a Partiumból, 

Székelyföldről és az anyaországból. Erdélyben és a Partiumban több mint 30 huszáregyesület 

működik. A huszárportyáról Ionescu Nikolett küldött összeállítást.  

 


